ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 79/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Παρασκευή 09 Αυγούστου 2013 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την 8η/5-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Ρόκκος Στυλιανός
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Γεράσιµος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στραγαλινός Βασίλειος
2. Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79
ΘΕΜΑ 3ο «Ανανέωση ή µη της άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων στο
κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
¨Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση µαζικής
εστίασης και χώροι αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής (καφενείο) ιδιοκτησίας Βρεττού
Γερασίµου του Νικολάου στη Νικιάνα Λευκάδας»
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Συκιώτης
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο κ. Συκιώτης εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα αναφέροντας τα εξής: Θέτω υπόψη σας
τον φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της
άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων, στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ιδιοκτησίας Βρεττού Γεράσιµου του
Νικολάου που ευρίσκεται στην Νικιάνα Λευκάδας, προκειµένου να τεθεί υπόψη της
επιτροπής σας, για την λήψη απόφασης.
Το παραπάνω κατάστηµα υπέβαλε στον ∆ήµο µας αίτηση µε τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά (αριθ.πρωτ:20769/23.07.2013) για την ανανέωση της 1245/02.06.2011
άδειας µουσικής που είχε χορηγηθεί από την υπηρεσία µας, σύµφωνα µε την
αριθ.382/26.01.2011 έγκρισης του Τµήµατος Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε.
Λευκάδας.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ21220/ΦΕΚ2496/β/2011, άρθρο 5 «Απλούστευση διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος», η
άδεια µουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστηµα, εκτός αν ο
ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί την έκδοσή της για διάστηµα ορισµένο.
Έπειτα από τα παραπάνω και αφού λάβετε υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 73 παρ. 1
του Ν.3852/2010 και σε συνδυασµό µε τις δ/ξεις των άρθρων της Α5/3010/85 Υγ/κής
∆/ξης, και την 3/96 Αστ. ∆ιάταξη, (η άδεια χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων, για την χειµερινή περίοδο έως 22.00 ώρα και για την θερινή έως 23.00)

παρακαλούµε να αποφασίσετε για την ανανέωση ή µη, της άδειας λειτουργίας µουσικήςµουσικών οργάνων στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ιδιοκτησίας Βρεττού Γεράσιµου του Νικολάου το οποίο λειτουργεί στην
Νικιάνα Λευκάδα
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tην ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων στο κατάστηµα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ¨Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση µαζικής εστίασης και χώροι
αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής (καφενείο) ιδιοκτησίας Βρεττού Γερασίµου του Νικολάου
στη Νικιάνα Λευκάδας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραµµατέας

Μαρούλη Στυλιανή

